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Protokollet omfattar §§ 190-214
Justerat 2003-09-17
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Sekreterare

Ewa Back
Ordförande

Justerare
Lars Hillerström

Tillkännagivande angående justeringen av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i kommunalhuset, Norrmalmsgatan
4, 2003-09-17 betygar

Åke Svensson
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§ 190

Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Lars
Hillerström med Anita Bdioui som ersättare.
----
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§ 191

Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Kommundirektören kommenterar och informerar om:
·

Händelserna i Njurunda. Hur hantera det kommande året?
Kommentarer lämnas i denna del även av ledamöterna om
frågor som den aktuella händelsen rest samt om erfarenheter
av tidigare händelser, bl.a. den vid Västermalm.

·

Resultatet av Standard & Poor´s granskning

·

Utredningar inför budget 2004-2006
Förutom de 17 utredningsuppdrag som kommunfullmäktige
beslutade om den 16 juni 2003, § 111, ingår även
utredningen om beställar- och utförarorganisationen
avseende stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret samt
fastighetsutredningen, dvs. totalt 19 utredningar.
Kommundirektören svarar på frågor bl.a. om utredningen
om löneadministrationen, hur beställningarna av
utredningarna har utformats samt om det nya lönesystemet.

·

Information om Mitthögskolan
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören har
träffat Mitthögskolans nye rektor Thomas Lindstein.

·

Stor fråga i vinter: Upphandling av kollektivtrafik

·

Grannkontakter: Nordanstig, Hudiksvall, Timrå, Härnösand
och Ånge.

----
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§ 192

Information från Arbetsgivardelegationen om
sjukfrånvaro
Bakgrund
När denna punkt ursprungligen planerades var tanken att
Arbetsgivardelegationen vid kommunstyrelsesammanträdet skulle dels
redovisa ett förslag till arbetsgivarstrategi för Sundsvalls kommunkoncern
2003-2006 och dels informera bl.a. om sjukfrånvaron. Förslaget till
arbetsgivarstrategi återremitterades emellertid av finansutskottet den 9
september 2003, § 253.
Information
Personalchefen lämnar information om statistik för sjukfrånvaron inom
kommunen och om olika arbeten och projekt som pågår för att minska
sjukfrånvaron. Han berättar bl.a. om antalet sjukdagar (där tendensen är
att antalet ligger på samma nivå som tidigare), om långtidssjuka (där
den gruppen ökar) och om korttidsfrånvaron.
Han besvarar frågor från ledamöterna. Dessa frågor rör bl.a.
rehabiliteringsplaner, deltider, deltidssjuka, fastighetskontorets
hälsoprojekt samt samverkan med andra kommuner och landstinget.
----
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Dnr 263/03 214

Detaljplan för Balder 1, parkeringshuset
Balder, Sundsvall
Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har den 29 november 2002 upprättat förslag till
detaljplan för Balder 1, parkeringshuset Balder, Sundsvall. Planen har
varit utställd från den 17 mars till den 14 april 2003.
I detaljplanen sägs att planens syfte är att möjliggöra en påbyggnad av
parkeringshuset Balder med en våning åt söder och två våningar för den
allra nordligaste delen av nuvarande anläggning. Det finns behov av flera
p-platser för långtidsparkering för denna del av Norrmalm. Att bygga på
en befintlig parkeringsanläggning är ett effektivt sätt att åstadkomma
parkeringsplatser utan att behöva ta ny mark i anspråk.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-06-17, § 124
* Skrivelse från stadsbyggnadskontoret 2003-06-05
* Stadsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2003-06-03, § 118
* Detaljplan 2003-04-25 för BALDER 1 innehållande bl.a.
- Utlåtande 2003-04-24 med bilagor
- Samrådsredogörelse 2003-02-12 med bilagor
- Sändlista 2002-12-06
- Fastighetsförteckning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att överlämna ”Detaljplan för Balder 1, parkeringshuset Balder,
Sundsvall” till kommunfullmäktige för antagande.
----
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Dnr 328/03 214

Antagande av detaljplan för Mellannorrlands
Hospice, del av Sidsjö 2:1 vid Sidsjön
Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har den 8 april 2003 upprättat ett förslag till
detaljplan för Mellannorrlands Hospice, del av Sidsjö 2:1 vid Sidsjön.
Detaljplaneförslaget har varit utställt från den 19 maj till den 16 juni.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 augusti,
§ 177, att ställa sig bakom förslaget och överlämna det till
kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-09-02, § 141
* Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2003-08-22
* Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2003-08-19
* Detaljplan för Mellannorrlands Hospice 2003-04-08
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträden den 15 september 2003 yrkar Lars
Hillerström (mp) avslag på utvecklingsutskottets förslag med
motiveringen att det är olämpligt att lägga byggnader i det aktuella
området.
Christer Berglund (s) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till detaljplan för Mellannorrlands Hospice, del
av Sidsjö 2:1 vid Sidsjön.
---Lars Hillerström (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
----
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Dnr 321/03 109

Förslag till nytt namn på nämnden för
arbetsmarknad och vuxenutbildning samt
kompletteringar i reglementet
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2002, § 22, om
reglemente för den nya nämnden för arbetsmarknad och
vuxenutbildning. Eftersom namnet inte ger information om nämndens
hela ansvarsområde har namnfrågan diskuterats av nämnden. Nämnden
har den 10 april 2003, § 27, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
nämnden skall heta ”Nämnden för arbete, vuxenutbildning och
integration”.
Från förvaltningen har även inkommit förslag om att reglementet bör
kompletteras med två uppgifter som hör samman med
integrationsfrågorna och som tidigare utförts av kultur- och
fritidsnämnden, dels uppgiften att besluta om bidrag till
föreningsverksamhet som bedrivs av invandrarföreningar och dels
uppgiften att besluta om utdelning av integrations- och
mångfaldsstipendium.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-08-25, § 250
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-14
* Utdrag ur sammanträdesprotokoll för Nämnden för vuxenutbildning och
arbetsmarknad 2003-04-10, § 27
* Utdrag ut Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2001-04-23,
§ 443
* Förslag till ny lydelse av reglementet för nämnden för arbetsmarkand
och vuxenutbildning
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 september 2003 förklarar
stadsjuristen på fråga av Lars Persson (fp) att beslut om bidrag till
invandrarföreningar och om utdelning av integrations- och
mångfaldsstipendium inte tidigare funnits med i kultur- och
fritidsnämndens reglemente, varför den nämndens reglemente inte behöver
ändras.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att namnet på nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ändras till
nämnden för arbete, vuxenutbildning och integration;
att reglementet ändras med anledning av namnändringen;
att det i reglementet införs en ny § 7, med rubrik ”delegering från
kommunfullmäktige”, med uppgift om att nämnden ska besluta om dels
bidrag till invandrarföreningar och dels utdelning av integrations- och
mångfaldsstipendium;
att paragrafnumreringen justeras till följd av ny § 7; samt
att anta bifogat förslag till reglemente.
----
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§ 196

Valärende
Bakgrund
Don Rösberg (fp) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen samt från uppdragen som ledamot i utvecklingsutskottet och ersättare i finansutskottet.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 122, att bifalla Don
Rösbergs (fp) avsägelse från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen samt att till ny ledamot i kommunstyrelsen utse
Annelie Luthman (fp), Hjortgatan 3 B, 852 39 Sundsvall.
Fyllnadsval i kommunstyrelsens utvecklingsutskott måste ske sedan Don
Rösberg (fp) avsagt sig uppdraget som ledamot i utvecklingsutskottet.
Överläggning
Ordföranden hälsar Annelie Luthman välkommen till kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ny ledamot i utvecklingsutskottet efter Don Rösberg (fp) utse
Annelie Luthman (fp).
----
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§ 197

Valärende
Bakgrund
Don Rösberg (fp) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen samt från uppdragen som ledamot i utvecklingsutskottet och ersättare i finansutskottet.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 122, att bifalla Don
Rösbergs (fp) avsägelse från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen samt att till ny ledamot i kommunstyrelsen utse
Annelie Luthman (fp), Hjortgatan 3 B, 852 39 Sundsvall.
Fyllnadsval i kommunstyrelsens finansutskott måste ske sedan Don
Rösberg (fp) avsagt sig uppdraget som ersättare i finansutskottet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ny ersättare i finansutskottet efter Don Rösberg (fp) utse Annelie
Luthman (fp).
----
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Dnr 317/03 129

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun
Bakgrund

Ökningstakten i årets prognos ligger på ungefär samma nivå som föregående års prognos. Prognosen innebär att folkmängden beräknas öka
från 93 252 personer år 2002 till 94 074 personer år 2006, eller med i
genomsnitt ca 205 personer per år. Födelsetalen har ökat kraftigt sedan
år 2001 och fruktsamheten i Sundsvall antas nu ligga på samma nivå
som i SCB:s riksprognos. Eftersom sysselsättningen har ökat sedan
1998 och kommunen har haft ett inflyttningsöverskott sedan 2001
bygger prognosen på en fortsatt positiv nettoflyttning.
Med anledning av planerad byggnation och outhyrda lägenheter har inflyttningen till olika områden beräknats och fördelning på bl.a. kommundelar och skoldistrikt gjorts. Prognosen kan då utgöra ett viktigt
underlag för förvaltningarnas verksamhetsplanering.
Prognosen har begränsats t.o.m. 2006 eftersom osäkerheten är stor om
den positiva utvecklingen av framför allt nettoflyttning kommer att
hålla i sig. För att utvecklingsplanens målsättning om fler jobb med
50 000 personer sysselsatta i Sundsvall ska uppnås erfordras fortsatta
insatser för att utveckla näringslivet. En bra arbetsmarknad är en viktig
förutsättning för ökad inflyttning till kommunen.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-08-19, § 130
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-06
* Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2003-2006 daterad
2003-08-06
Överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning den 15 september 2003
förklarar kommundirektören på fråga av ledamöterna att
befolkningsprognosen är ett dokument som tjänstemännen brukar stå
för.
Lars Persson (fp) uppger att han tycker att befolkningsprognosen är ett
dokument som är av sådan art att kommunstyrelsen framdeles bör fatta
beslut om den.
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Åsa Möller (m), Lars Hillerström (mp), Lars Persson (fp) och Hans
Brynielsson (kd) begär följande protokollsanteckning: Vi anser att
beräkningen att inflyttningsöverskottet kommer uppgå till 200 personer
per år är väl tilltagen och borde skrivas ner till 100 personer per år.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att lägga befolkningsprognosen till handlingarna.
----
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Dnr 202/03 007

Granskningsrapport avseende kommunens
bokslut för år 2002
Bakgrund
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens
bokslut för 2002 och upprättat en granskningsrapport. Revisorerna
hemställer om kommunstyrelsens synpunkter på rapporten.
Ärendet har beretts av ekonomidirektören. Revisorerna pekar på att
bokslutsarbetet varit försenat och att den slutliga versionen av kommunens
årsredovisning varit tillgänglig för sent. Kommunstyrelsekontoret anser att
arbetet med årets bokslut och årsredovisning i stort genomförts enligt
tidplanen. Men kontoret avser att ytterligare förbättra rutinerna kring
bokslut och årsredovisning och i samråd med revisorerna ta fram en
tidplan som gör det möjligt för dem att granska den slutgiltiga versionen
av årsredovisningen. I rapporten pekar revisorerna också på behovet av att
kommunens rutiner för periodiseringar och aktiveringar ska ses över.
Kommunstyrelsekontoret kommer under 2003 att utfärda nya anvisningar
angående vad som skall aktiveras och vad som skall kostnadsföras.
Kommunstyrelsekontoret avser att tillsammans med förvaltningarna
kontroller att dessa och andra rekommendationer följs. Kontoret avser
också att förbättra informationen om budgetberäkningen för olika
investeringsprojekt.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-08-25, § 248
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-07-29
* Revisionsrapport avseende granskning av bokslut per 2002-12-31,
2003-04-24
* KPMG:s rapport över granskning av bokslut per 2002-12-31,
2003-04-07
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 september 2003 svarar
ekonomidirektören på en fråga av Reinhold Hellgren (c) avseende
”Sammanställningen över investeringsprojekt” (handlingarna sid. 95 p. 5).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer redovisa
kommunstyrelsekontorets synpunkter.
---Ordförandes sign
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Dnr 320/03 042

Kommunstyrelsekontorets halvårsbokslut
per 30 juni med helårsprognos 2003
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett halvårsbokslut för kontorets
verksamhet.
Den nya nettoramen för kommunstyrelsekontoret är 67,947 Mkr. Det
redovisade underskottet är 8,8 Mkr men kontorets faktiska underskott
kan inte redovisas. Kontorets redovisade underskott hänför sig till
anskaffningskostnaden av det nya personalsystemet IFS (- 4,4 Mkr) och
felaktiga lönekonteringar i samband med det nya systemet. För
närvarande pågår ett arbete att rätta till dessa konteringar. En annan
faktor som påverkar det negativa resultatet är att brukaravgifterna för
ekonomisystemet inte har periodiserats och bokförts på det första
halvåret. Brukaravgiften innebär för kontorets del en intäkt på 1 mkr.
Vad gäller budgeten för respektive verksamhet kommer
ekonomiavdelningen, samhällsplaneringsavdelningen och
informationsavdelningen överskrida sina budgetar. Överskridandet
finansieras med medel ur kompletteringsbudgeten. Anledningen till
överskridandet beror på ökade kostnader i samband med rekryteringen
av den nye ekonomichefen, projekt inom miljöinformation och
handikapprådet, samt ökade kostnader för personaltidningen Skopet.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-08-25, § 247
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-18
* Ändrad budgetram för kommunstyrelsen 2003, 2003-07-08
Överläggning
Kommundirektören föredrog ärendet vid finansutskottets sammanträde
den 25 augusti 2003 och förklarade då att det faktiska ekonomiska
resultatet inte kunde redovisas med anledning av bl.a. felaktiga
konteringar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att lägga informationen till handlingarna.
---Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 201

Sammanträdesdatum

Sida

2003-09-15

16

Dnr 343/03 042

Delårsrapport per 2003-06-30 med prognos
för 2003 för kommunen och kommunalbolag
Bakgrund
Föreligger delårsrapport per den 30 juni 2003 för kommunen och de
kommunala bolagen och prognos för 2003.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-09-09, § 254
* Delårsrapport Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning
Kommunen och Kommunala bolag
* Kommunstyrelsekontorets halvårsbokslut per 30 juni med helårsprognos
2003, 2003-08-18
* Delårsrapport med helårsprognos per verksamhet till ks, kultur- och
fritidsförvaltningen, 2003-08-15
* Delårsrapport med prognos för 2003, nämnden för arbetsmarknad och
vuxenutbildning, 2003-08-15
* Delårsrapport per 2003-06-30 med helårsprognos,
stadsbyggnadskontoret och lantmäterikontoret, 2003-08-14
* Delårsrapport per 2003-06-30 med helårsprognos, fastighetsnämnden,
2003-08-19
* Halvårsbokslut med prognos för år 2003, socialnämnden 2003-08-15
* Delårsrapport juni 2003, barn och utbildningsnämnden 2003-04-28
* Miljönämndens och miljökontorets halvårsbokslut med helårsprognos
för 2003, 2003-08-11
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 september 2003
behandlas detta ärende efter § 197. Handläggningen av ärendet
pågår cirka en timme och kommunstyrelsen fortsätter därefter
med § 198.
Ekonomidirektören redogör för kommunens ekonomi per den 30 juni och
prognostiserat resultat 2003. Han svarar på ledamöternas frågor och
förklarar då bl.a. hur sparkraven redovisas i materialet.
Lars Persson (fp) frågar om barn- och utbildningsnämndens underskott
och om kostnader för friskolor är orsaken och om den skrivning som finns
på sid. 9 i delårsrapporten (handlingarna sid. 131) stämmer. I rapporten
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sägs att ”Underskottet beror främst på … och dessutom bl.a. ökat bidrag
till fristående gymnasier.
Socialdirektören förklarar att tjänstemän och politiker inte accepterar det
underskott på 42 Mkr som prognosen för socialnämnden visar. Han
redogör för det arbete som pågår med att sänka personalkostnaderna inom
äldreomsorg och omsorg. Han förklarar vidare att de sparåtgärder som
kommunfullmäktige beslutade om den 16 juni 2003, § 112, och som för
socialnämnden uppgår till 7,5 Mkr, har verkställts på så sätt att
sparbetinget lagts ut proportionellt på de olika verksamhetsområdena.
Socialdirektören och ekonomichefen vid socialtjänsten svarar på
ledamöternas frågor.
Stadsbyggnadsdirektören lämnar en redogörelse för kostnaderna för
vinterväghållning och för offentlig belysning, vilka två poster i huvudsak
orsakar det förväntade underskottet på 13,7 Mkr, samt besvarar
ledamöternas frågor.
Åsa Möller (m) yrkar bifall till det yrkande som Andreas Jonsson (m)
framställde vid finansutskottets sammanträde den 9 september 2003. Han
yrkade att finansutskottet skulle föreslå kommunstyrelsen besluta:
att hos fullmäktige begära att socialnämnden med omedelbar
verkan entledigas från sitt uppdrag,
att ett utskott inrättas under kommunstyrelsen som får i
uppdrag att överta socialnämndens uppgifter under resten av
mandatperioden, samt
att en konsult, med erfarenhet från socialnämndens område och med
erfarenhet av ekonomisk sanering anlitas.
Lars Persson (fp), med instämmande av Reinhold Hellgren (c), uppger att
han vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde kan komma att lyfta
frågan om att tillsätta en fullmäktigeberedning för att se över
socialnämndens ekonomi.
Reinhold Hellgren (c) och Ewa Back (s) yrkar avslag på samtliga att-satser
i Åsa Möllers i yrkande.
Efter avslutad överläggning förklarar ordföranden att hon först kommer att
ställa proposition vad gäller rapporten och att hon därefter kommer att
ställa Åsa Möllers (m) yrkande mot Reinhold Hellgrens (c) m.fl.
avslagsyrkande.
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Ordföranden finner att rapporten skall lämnas vidare till
kommunfullmäktige och att kommunstyrelsen avslagit Åsa Möllers
yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
----
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Dnr 344/03 041

Ramar för årsbudget 2004
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt de ramar som ska gälla för
budgetarbetet 2004. Ramarna utgår från de finansiella ramar och
resursfördelning mellan nämnderna som kommunfullmäktige fastställde
den 16 juni 2003 för 2004-2006.
I nämndernas ramar ingår kompensation för de löneökningar som utfallit
under 2003 med helårseffekt för 2004. De medel som avsatts för
läraravtalet samt kommunals avtal 2003 och 2004 budgeteras centralt hos
kommunstyrelsen i avvaktan att förhandlingarna ska bli klara.
Fastighetskontorets ökade kostnader som debiteras förvaltningarna för
städkostnader och matpriser har kompenserats i ramarna.
De utredningsuppdrag som ska redovisas senast den 21 oktober kan
komma att påverka ramarna inom de verksamheter som uppdragen avser.
Ramarna för årsbudget 2004 redovisas i bilaga 1.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-09-09, § 256
* Vid sammanträdet utdelas:
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-09
Överläggning
Lars Persson (fp), med instämmande av Åsa Möller (m) och Hans
Brynielsson (kd), yrkar avslag på förslaget om ramar med hänvisning till
det gemensamma förslaget som framlades vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 16 juni 2003.
Reinhold Hellgren (c) yrkar avslag på förslaget om ramar med hänvisning
till eget förslag som framlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
16 juni 2003.
Lars Hillerström (mp) yrkar avslag på förslaget om ramar med hänvisning
till eget förslag som framlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
16 juni 2003.
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Ewa Back (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag till ramar.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på yrkandena
och finner att finansutskottet bifaller Ewa Backs yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att fastställa ramarna för 2004 års budget i enlighet med föreliggande
förslag.
---Lars Persson (fp), Åsa Möller (m) och Hans Brynielsson (kd) samt
Reinhold Hellgren (c) och Lars Hillerström (mp) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.
----
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Dnr 250/03 041

Uppföljning av finansutskottets seminarier
under augusti 2003
Bakgrund
Den 12 och 25 augusti 2003 arrangerades två ekonomiseminarier för
finansutskottet med ersättare och gruppledarna. Syftet med seminariet den
12 augusti var att belysa olika sakområden som andra kommuner fokuserat
på i sitt ekonomiska arbete. Till seminariet var kommundirektören i
Upplands Väsby och kommunchefen i Rättvik inbjudna. Seminariet den
25 augusti var mer inriktat på Sundsvalls kommun och vad kommunen
kan göra för att minska sina kostnader.
Vid det senare seminariet diskuterades behovet av att göra ett uttalande
från kommunstyrelsen om Sundsvalls kommuns ekonomi. Med tanke på
det ekonomiska läget ansågs det värdefullt om kommunstyrelsen enhälligt
kunde ställa sig bakom några utgångspunkter för att förbättra ekonomin.
Kommundirektören och ekonomichefen fick i uppdrag att ta fram ett
förslag till uttalande.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets sammanträde 2003-09-09, § 257
* Uttalande om Sundsvalls kommuns ekonomi 2003-09-01
Överläggning
Vid finansutskottets sammanträde den 9 september 2003 redogjorde
kommundirektören för förslaget och det förklarades vid sammanträdet att
uttalandet är avsett att gälla för den resterande delen av mandatperioden.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att anta uttalandet.
----
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Dnr 62/03 030

Svar på enskild motion (m) om att byta namn
på Fabriksgatan till Universitetsallén
Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige har Bertil Kjellberg (m) föreslagit
att Fabriksgatan byter namn till Universitetsallén exempelvis per den 1
januari 2005. Enligt motionen har förslaget tillkommit för att
manifestera Mitthögskolans upphöjning till universitet.
Yttrande från stadsbyggnadsnämnden
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden för yttrande. I
yttrandet har stadsbyggnadsnämnden tillstyrkt förslaget att från och
med år 2005 ändra namnet på Fabriksgatan till Universitetsallén.
Till grund för beslutet låg bl.a. stadsbyggnadskontorets synpunkter.
Härvid har framförts att stadsbyggnadskontoret har samma principiella
synpunkter som redovisats i yttrande över ett år 1989 framfört ändringsförslag. Denna uppfattning innebär att ändring av namn på gator och
vägar endast bör ske när mycket starka skäl föreligger. Stor hänsyn bör
tas till de gällande namnens historiska och praktiska betydelse. Med
hänsyn till den stora betydelse upphöjelsen av Mitthögskolan till universitet kommer att få för kommunen och dess framtida utveckling kan
dock enligt stadsbyggnadskontoret en namnändring i detta fall ändå
kännas motiverad.
Med anledning av motionen har stadsbyggnadskontoret efterfrågat synpunkter från ägare, verksamma och boende utmed Fabriksgatan. Av de
fjorton inkomna svaren var tolv positiva och endast två negativa.
Denna starka uppslutning kring en namnändring, sammantaget med vad
som ovan anförts, gjorde att stadsbyggnadskontoret tillstyrkte förslaget
om ändring av namnet på Fabriksgatan.
Kommunstyrelsekontorets synpunkter
Några allmänna författningsrättsliga regler rörande kommunernas kompetens i fråga om namngivning av gator och vägar finns inte. Däremot
finns vissa regler i plan- och bygglagen (PBL) med anknytning till frågan. 5 kap 3 § och 6 kap 26 § PBL ger visst stöd för att kommunerna
har namngivningsrätt såvitt avser detaljplanelagda områden samt för
gator och allmänna platser för vilka kommunen är huvudman. Det finns
även en relativt omfattande och etablerad praxis som ger kommunerna
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sådan namngivningsrätt. Motsvarande uppfattning har även framförts
av justitieombudsmannen (JO:s ämbetsberättelse 1994/95 s 457).
När det gäller nu aktuell namnändring finns grund för att kommunen
har rättslig kompetens genomföra ändringen.
Svenska Kommunförbundet har, tillsammans med ett antal experter
inom området, år 1989 utarbetat en skrift med titeln ”Ortnamn - Namngivning och namnskick i kommunerna”. I skriften behandlas olika
aspekter på namngivningsfrågorna. Syftet med boken var i första hand
att göra kommunerna uppmärksamma på vikten av att göra en allsidig
prövning innan beslut fattas om nya ortnamn. Med begreppet ortnamn
åsyftas gatu- och vägnamn, belägenhetsadresser i övrigt, kommundelar
m.m. Särskilt betonades förhållandet att ortnamn är bärare av vårt kulturarv, varför det är viktigt att i verksamheter med ortnamn och adresser
iaktta god ortnamnssed. Liknande synpunkter har också anförts i kommunförbundets cirkulär 1995:64.
De synpunkter som framförts från stadsbyggnadskontorets sida är välgrundade och ger stöd för att namnändringen är motiverad. Stadsbyggnadskontoret har också inhämtat synpunkter från dem om bor och
bedriver verksamheter utmed den aktuella gatan. Härigenom har
kommunicering skett samt underlag för en allsidig prövning framtagits.
Det starka stöd för en namnändring som härvid framförts stärker
ytterligare att namnändringen är motiverad.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-08-12, § 239
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-05
* Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2003-05-06 och förvaltningsskrivelse
2003-03-30 med två bilagor
* Motionen 2003-02-11
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträden den 15 september 2003 yrkar Lars
Persson (fp) att motionen avslås och förklarar att han anser att en
namnändring av den västra delen av Storgatan skulle passa bättre eftersom
den delen av gatan ansluter till Mitthögskolans entré.
Reinhold Hellgren ansluter i avslagsyrkandet.
Lars Hillerström yrkar avslag på motionen med hänvisning till att det
nuvarande namnet tecknar en historisk bakgrund och att namnet därför bör
behållas.
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Åsa Möller (m) yrkar bifall till motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen innebärande att Fabriksgatan från och med den
1 januari 2005 byter namn till Universitetsallén.
---Lars Persson (fp), Reinhold Hellgren (c) och Lars Hillerström (mp)
reserverar sig mot beslutet till förmån för framställt yrkande om avslag.
----
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Dnr 137/03 030

Svar på motion (c) om att Sundsvalls
kommun behöver ett landsbygdsprogram
Bakgrund
Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp har i en motion föreslagit att
Sundsvalls kommun ska utarbeta ett landsbygdsprogram. I motionen
föreslås att utvecklingsutskottet ska uppdras att ge direktiv till
landsbygdsgruppen för utarbetande av programmet, samt att framtagandet
av programmet ska finansieras inom ramen för medel avsatta till
utvecklingsplanen för Sundsvalls kommun.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsekontorets utvecklingsenhet.
Kontoret är positivt till ett landsbygdsprogram. Ett samlat program för hur
man från kommunen ska förhålla sig till landsbygdens såväl allmänna som
speciella problem kan innebära att man synliggör förhållanden för de drygt
15 000 sundsvallsbor som bor på landsbygden. Kontoret föreslår att
landsbygdsprogrammet bör tas fram av landsbygdsgruppen, som utgörs av
aktiva från landsbygden och politiker, och representanter från olika
kommunala förvaltningar. Vad gäller kostnader för programmets
framtagande föreslås att dessa finansieras inom ramen för förvaltningens
ordinarie personal och budget. Kostnader som eventuellt uppstår för
genomförandet bör behandlas i samband med kommunfullmäktiges
ställningstagande till programförslaget.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-09-02, § 138
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-12
* Motion Sundsvalls kommun behöver ett landsbygdsprogram 2003-03-28
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge direktiv till landsbygdsgruppen
samt representanter från några kommunal förvaltningar att utarbeta ett
landsbygdsprogram,
att utarbetandet av ett landsbygdsprogram finansieras inom förvaltningens
ordinarie personal och budget; samt
att därmed anse motionen besvarad.
---Ordförandes sign
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Dnr 435/02 000

Datainspektionens bedömning i
tillsynsärende avseende Sundsvalls kommun
Bakgrund
Datainspektionen (DI) som är tillsynsmyndighet över personuppgiftslagen genomförde under 2002 en tillsyn på 40 slumpmässigt utvalda
arbetsplatser, däribland Sundsvalls kommun. Syftet med tillsynen var
att se över hanteringen av personuppgifter som sker i arbetslivet i
samband med kontroll och övervakning av anställda. Protokollet från
DI:s besök den 20 november 2002 har tidigare översänts för eventuella
synpunkter men några synpunkter på innehållet bedömdes inte
erforderliga.
Datainspektionens bedömning
DI fann vid sitt besök att Sundsvalls kommun saknar dokumenterade
regler för hur de anställda får använda Internet, samt hur kontroll av
anställdas e-post och Internetanvändning får ske.
Kommunstyrelsekontorets åtgärder
Den administrativa avdelningen har i samråd med IT-avdelningen
utarbetat ett förslag till riktlinjer för arbetstagarnas nyttjande av ITsystemet och arbetsgivarens kontroll av det. Förslaget har under våren
redovisats för IT-rådet och därefter även diskuterats inom kommundirektionen. Innan ett förslag överlämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige bör avstämning ske så att förslaget även
tillgodogör de synpunkter som DI framfört till de övriga kommunala
nämnderna.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-08-12, § 238
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-07-01
* Datainspektionens skrivelse 2003-06-11
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att senast under oktober månad
2003 återkomma till kommunstyrelsen med ett för kommunen gemensamt förslag till riktlinjer ifråga om arbetstagarnas nyttjande av ITsystemet och arbetsgivarens kontroller; samt
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att i övrigt lägga skrivelsen från Datainspektionen till handlingarna.
----
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Dnr 271/03 311

Vägverkets remiss över Vägutredning E14
genom Sundsvall (delen E4 – Timmervägen)
Bakgrund
Vägverket har remitterat Vägutredningen E14 genom Sundsvall till
Sundsvalls kommun för yttrande. Föreliggande förslag till yttrande har
utarbetats av stadsbyggnadskontoret i samråd med
kommunstyrelsekontoret och miljökontoret.
Vägverket och Sundsvalls kommun har i samarbete tagit fram
vägutredningen och dess förslag till åtgärder. En förstudie har tidigare
tagits fram för en längre sträcka, E14 Sundsvall – Matfors, men i
vägutredningsskedet har projektet delats och redovisas i två olika
rapporter. Vägutredningen för sträckan Timmervägen – Matfors planeras
att skickas på remiss under hösten.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-09-19, § 133
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-07-09
* Förslag till remissyttrande över ”Vägutredning E14 genom Sundsvall
(delen E4 – Timmervägen)
Överläggning
Lars Persson (fp) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.
Lars Hillerström (mp) föredrar ett alternativt yttrande med invändningar
mot förslaget till E14 vad gäller delen Vindskärsudde – Timmervägen och
med förslag att beakta en möjlighet av gemensam lösning för E4 och E14 i
en västlig förbifart.
Ordföranden förklarar att hon kommer att ställa utvecklingsutskottets
förslag mot Lars Hillerströms (mp) förslag mot varandra och finner att
kommunstyrelsen ställer sig bakom utvecklingsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att godkänna bifogat förslag till skrivelse som kommunens remissyttrande
över Vägverkets Vägutredning E14 genom Sundsvall (delen E4 –
Timmervägen).
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Lars Hillerström (mp) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till det
förslag till yttrande som föredragits och som nu ges in:
Miljöpartiet de Gröna har starka invändningar mot förutsättningarna för
förslaget till E 14 vad gäller delen Vindskärsudde – Timmervägen. Vi har
länge hävdat att det är fel att de stora infrastruktursatsningarna i
Sundsvallsområdet under de senaste åren utretts var för sig istället för att se E
4, E 14 och järnvägen (nedgrävning i stan och dubbelspår söderut) som en
regional helhet.
E 14 har utretts utan att beakta möjliga gemensamma lösningar för E 4 och E
14 i form av en västlig förbifart, som inte kräver någon dyr bro över fjärden.
Förslaget till E 4 har betraktats som förutsättning för E 14, trots att något
beslut om tillåtlighet för E 4 ännu inte finns. Den förstudie för E 14 som gjorts
har alltså inte beaktat alla förutsättningar på en samlat sätt.
Vår uppfattning är att det är mycket olämpligt med en europaväg på stadsgator
med många boende. Problemen med buller, luftföroreningar och farligt gods
blir alltför stora. Vi menar också att den föreslagna inriktning med
europavägar på stadsgator strider mot de regler som Vägverket har att följa.
Vår utgångspunkt är att skilja den lokala trafiken från den genomgående
trafiken på E 4 och E 14. Det kan göras genom att utreda en gemensam
lösning för E 4 och E 14 genom en västlig förbifart utanför stan, som gör bron
över Sundsvallsfjärden onödig. Trafiken på E 14 både norrut och söderut
behöver då inte alls komma in i Sundsvall. Problemet med att lösa den lokala
trafiksituationen kvarstår dock även om genomfartstrafiken flyttas utanför
stan. Detta kräver en mängd kraftfulla åtgärder.
Eftersom det är olämpligt med genomfartstrafik på stadsgator med en mängd
bostäder är det fel att ha E 14 både på Björneborgsgatan och Bergsgatan. Vi
avvisar även tanken på en bro över bangården. Det blir dyrt och tillför inget av
värde.
För att hantera den lokala trafiken stöder vi förslaget att miljöanpassa Bergsgatan
i kombination med en ny västlig länk över ån. Miljöpartiet har framfört starka
krav på att detta skulle utredas både vid remissbehandlingen av planen för
Campus Sundsvall och i en motion till Sundsvalls kommunfullmäktige om den
bilfria staden. Det fattas i nuläget en vägförbindelse över ån väster om centrum
som skulle kunna avlasta främst Skolhusallén. Vi ser det som mycket positivt att
utredningen nu visat att vi hade rätt i vår bedömning att det går att avlasta
centrumtrafiken genom en förbindelse mellan Nacksta och Granlo.
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Dnr 244/03 701

Inbjudan från länsstyrelsen om att söka
utvecklingsmedel för alkohol- och
narkotikaförebyggande insatser
Bakgrund
Länsstyrelsen har bjudit in länets kommuner att söka utvecklingsmedel för
att påbörja eller fortsätta förebyggande insatser inom alkoholområdet.
Inbjudan från länsstyrelsen kom till kommunen den 28 maj 2003 med
begäran om svar senast den 15 augusti 2003. Tidsschemat innebar att
ärendet inte kunde behandlas av kommunstyrelsen före sommaren. I
samråd med handläggaren vid länsstyrelsen gjordes ansökan istället av den
politiska grupp som leder det drogförebyggande arbetet i kommunen.
Ledningsgruppen behandlade ansökan vid sitt sammanträde den 23 juni
2003 och beslutade att underställa kommunstyrelsen ansökan i efterhand.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-08-19, § 134
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad 2003-06-24
* Ansökan om utvecklingsmedel för alkohol- och narkotika förebyggande
insatser daterad 2003-06-19 med tillhörande bilagor
* Inbjudan från länsstyrelsens att söka utvecklingsmedel för alkohol- och
narkotikaförebyggande insatser 2003-05-23
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att godkänna lämnad ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för
alkohol- och narkotikaförebyggande insatser.
----
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Dnr 286/03 100

Förfrågan från Lotteriinspektionen angående
remiss till kommunen i ärendet om tillstånd
till restaurangkasinospel
Bakgrund
Begäran om tillstånd att anordna restaurangkasinospel, varmed avses
roulettspel, tärningsspel och kortspel, prövas enligt 43 § lotterilagen
(1994:1000) av Lotteriinspektionen. Tillstånd får meddelas endast om
det kan antas att verksamheten kommer att bedrivas på ett från allmän
synpunkt lämpligt sätt samt enligt meddelade föreskrifter, villkor och
bestämmelser. Åldersgränsen för att nyttja spelen är 18 år. För tillstånd
förutsätts att alkoholutskänkningstillstånd finns för spelplatsen eftersom
sådana tillstånd föregås av en noggrann lämplighetsprövning.
Lotteriinspektionen meddelar i skrivelse (2003-06-24) till Sundsvalls
kommun att regeringen har för avsikt att, med ikraftträdande den 1
oktober 2003, införa en ändring i Lotteriförordningen (1994:1451) som
innebär att Lotteriinspektionen ska ge berörd kommun tillfälle att yttra
sig i ovannämnda tillståndsärenden. Lotteriinspektionen emotser ett
generellt besked från kommunen senast den 1 september om Sundsvalls
kommun vill vara remissinstans i ärenden om tillstånd till
restaurangkasinospel. Vid ett positivt besked önskar inspektionen
dessutom besked om det även ska gälla ifråga om förlängning av
tillstånd.
Socialnämnden handlägger och beslutar idag, samt utövar tillsyn, ifråga
om tillstånd till s.k. förströelsespel av typen flipperspel och bilbanor,
d.v.s. den typ av spel som inte ger vinst eller endast vinst i form av
frispel på automaten. Uppgiften ankommer uttryckligen på
socialnämnden, enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst
automatspel, och handläggs av tjänsteman vid socialtjänstens
alkoholenhet (Bengt Allberg). Socialnämnden, genom nämnda enhet,
avger även yttranden till Lotteriinspektionen ifråga om
tillståndsansökningar för s.k. Jack Vegas-spel (värdeautomatspel) på
restauranger med serveringstillstånd.
Kultur- och fritidsnämnden handhar, genom uppdrag från kommunfullmäktige, tillståndsgivning och registrering enligt 16-17 §§ och 39 §§
lotterilagen till s.k. egentliga lotterier när lotteri ska anordnas av en
sammanslutning som är verksam huvudsakligen inom endast en
kommun.
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Synpunkter från socialtjänstens alkoholenhet
Kommunkansliet har inhämtat yttrande från alkoholenheten varav
framgår att det bland de 90 restauranger som idag innehar permanent
serveringstillstånd kan finnas cirka 25-30 som har kasinospel. Den
bedömning som görs är att nytillskottet, i form av nya prövningar,
årligen skulle kunna uppgå till 5 - 10 spel, inkluderat även sådana fall
när restaurangerna byter ägare. Alkoholenhetens uppfattning är att det
torde vara i undantagsfall som det kommer att finnas synpunkter att
tillföra, exempelvis om kommunen överväger administrativa åtgärder
mot serveringsstället. De kommunal administrativa insatser som
bedöms erforderliga torde vara av mindre omfattning. En samverkan
med Lotteriinspektionen bedöms generellt vara till fördel för
kommunen. Socialtjänstens alkoholenhet, genom Bengt Allberg, ställer
sig positiv till att Sundsvalls kommun blir remissinstans och även att
remisserna får besvaras av alkoholenheten.
Kommunstyrelsekontorets bedömning och förslag till beslut
Med stöd av de synpunkter som alkoholenheten lämnat och utifrån den
kännedom om lokala förhållanden inom restaurangsektorn som, genom
handläggning av ärenden om serveringstillstånd, finns inom
alkoholenheten anser kommunstyrelsekontoret att Sundsvalls kommun
bör ställa sig positiv till att utgöra remissinstans till Lotteriinspektionen
i ärenden om tillstånd till restaurangkasinospel. Kommunstyrelsekontoret anser att uppgiften bör uppdras till socialnämnden (men torde
förslagsvis kunna delegeras till socialtjänstens alkoholenhet). Kultur &
Fritid har inte genom sin verksamhet med föreningslotterier något att
tillföra i ärenden av nu aktuellt slag.
Om beslut fattas om att kommunen ställer sig positiv till att utgöra
remissinstans bör i beskedet till Lotteriinspektionen uppgift även
lämnas om vilken nämnd som ska handha uppgiften. Ifråga om aktuell
nämnd bör reglementet kompletteras med den nya uppgiften och
samtidigt ses över även i övrigt.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-08-19, § 135
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-07-03
* Skrivelse från socialtjänsten 2003-07-01
* Lotteriinspektionens förfrågan 2003-06-24
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att meddela Lotteriinspektionen att Sundsvalls kommun, genom sin
socialnämnd, vill vara remissinstans i ärenden om ansökan till
restaurangkasinospel och att det även ska gälla i de fall ansökan rör
förlängning av ett befintligt tillstånd; och
att uppdra till socialnämnden att se över sitt reglemente och återkomma
till kommunstyrelsen med förslag till kompletteringar.
----
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Dnr 329/03 141

Ansökan om medlemskap till det svenska
Healthy Cities nätverk
Bakgrund
Falu kommun och Helsingborgs stad har inkommit med en förfrågan
om Sundsvalls kommun vill medverka i ett svenskt nationellt Healthy
Citiesnätverk. Syftet med nätverket är att vara kunskapsspridande.
Ambitionen är ett nationellt nätverk för 13-15 kommuner i Sverige.
Dessa ska vara geografiskt och storleksmässigt jämnt fördelade. En
medlemsavgift för deltagande kommuner, som ska kunna täcka
gemensamma kostnader för seminarier, kompetensutveckling och
kunskapsspridning, uppskattas till 50 000 kr per år.
Sverige har under våren 2003 fått en nationell folkhälsopolitik som
innefattar ett övergripande mål och elva målområden. Det övergripande
målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela
befolkningen och särskilt angeläget är det att hälsan förbättras hos de
grupper som är mest utsatta för ohälsa.
Sedan regeringens beslut i april 2003 om införandet av nationella
folkhälsomål har folkhälsofrågorna fått en annan nationell prioritering
som även berör kommunerna då det politiska ansvaret för folkhälsa
vilar på flera olika sektorer och nivåer i vårt samhälle.
I Sundsvalls kommuns utvecklingsplan för tillväxt och arbete i
Sundsvall 2003 uttrycks i visionen för Sundsvall att ”Sundsvall präglas
av optimism och framtidstro. Utmärkande för kommunen är en god
folkhälsa och hög livskvalitet för alla medborgare, där barns och
ungdomars behov står i centrum. Alla människor – oavsett härkomst –
kan utvecklas och vara kreativa i Sundsvall…” Vidare står det att de
senaste årens ojämlikhet i hälsa inte kan accepteras utan att ett arbete på
flera fronter måste bedrivas. Människors inflytande, tillgång till en god
bostad, utveckling av det drogförebyggande arbetet samt ungdomars
inflytande är några av punkterna som lyfts fram.
Projektet Healthy Cities är initierat av WHO (World Health
Organization) och har pågått sedan 1986. Ett syfte med nätverket är att
genom erfarenhetsutbyte stärka folkhälsoarbetet samt att utveckla
metoder och strategier. Sverige har idag inget sådant nätverk medan det
i Europa finns nätverk i 30 länder däribland Danmark, Finland och
Norge.
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Kommunstyrelsekontoret föreslår att Sundsvalls kommun ska ansöka
om ett deltagande.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-09-02, § 140
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-25
* Ansökan om medlemskap till det svenska Healthy Cities nätverket
2003-08-25
* Ansökan Kommuner tillsammans i ett svenskt Nationellt Healthy Cities
nätverk 2003-05-22
Överläggning
Lars Persson (fp) med instämmande av Per Wahlberg (m) och Hans
Brynielsson (kd) förklarar att nätverket i sig verkar bra men anser att med
hänsyn till kommunens ekonomiska läge bör ett medlemskap inte sökas
och yrkar därför avslag på förslaget.
Christer Berglund (s) yrkar bifall till förslaget, men med den justeringen
att beloppet för medlemsavgift begränsas till 50 000 kr och att dessa medel
tas från medlen för folkhälsoarbete.
Efter överläggningens slut ställer ordföranden proposition på yrkandena
och finner att utvecklingsutskottet beslutar enligt Christer Berglunds
yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Sundsvalls kommun ansöker om deltagande i ett svenskt nationellt
Healthy Citiesnätverk;
att beloppet för medlemsavgift begränsas till 50 000 kr; och
att medlen för folkhälsoarbete belastas.
---Lars Persson (fp), Per Wahlberg (m) och Hans Brynielsson (kd) reserverar
sig mot beslutet.
----
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Dnr 281/03 002

Delegationsbeslut – Folkbokföringskampanj
för studenter 2003
Kommunstyrelsen beslutar
att till sina handlingar lägga beslut som fattats av kommundirektören i
rubricerade ärende.
----
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Dnr 301/03 002

Delegationsbeslut – Begäran om utlämnande
av allmän handling
Kommunstyrelsen beslutar
att till sina handlingar lägga beslut som fattats av kommunjuristen i
rubricerade ärende.
----
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Dnr 278/03 060

Delegationsbeslut – Ansökan om bidrag till
turistinformation i Matfors
Kommunstyrelsen beslutar
att till sina handlingar lägga beslut som fattats av kommundirektören i
rubricerade ärende.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 214

Sammanträdesdatum

Sida

2003-09-15

39

Dnr 71/03 002

Delegationsbeslut – utskotten
Kommunstyrelsen beslutar
att till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av
kommunstyrelsens delegationsbemyndigande av utskotten:
Finansutskottet
Utvecklingsutskottet

2003-06-02 – 2003-08-12
2003-05-27– 2003-08-19

----
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För kännedom

Ordförandes sign

·

Finansutskottets protokoll 2 och 10 juni, 12 och 25 augusti

·

Utvecklingsutskottets protokoll 17 juni och 19 augusti

·

Yttrande från Kommunala pensionärsrådet

·

Remiss angående ”Utkast till förslag till Regionalt
Tillväxtprogram, RTP, 2004 – 2007”

·

Utvecklingsidéer för Birsta och ”Radiodalen”

·

Översiktlig riskanalys avseende TRANSPORTER AV FARLIGT
GODS

·

Mål för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i
Sundsvalls stadskärna t o m 2006

·

Sundsvalls kommunrevisorer – Revisionsrapport avseende
granskning av omsorger för funktionshindrade

·

Demokratiforum. Rapporten ”Att vara förtroendevald”

·

Glesbygdsverkets årsbok 2003
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